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Obecné zastupiteľstvo v Krivanoch v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 písm. a) bod 4. a v
nadväznosti na ustanovenie § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení”)
vydáva

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 01/2022
o organizácii miestneho referenda
(ďalej len „VZN“)

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Účelom tohto VZN je upraviť podrobnosti o organizácii miestneho referenda (ďalej aj ako
„referendum“) v Obci Krivany v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení.

§2
Základné ustanovenia
1) Miestne referendum je hlasovanie obyvateľov obce Krivany o dôležitých otázkach života a
rozvoja obce, v ktorom obyvatelia obce slobodne a nezávisle prejavia hlasovaním svoj
názor. Miestne referendum je jedným z oprávnených spôsobov účasti obyvateľov obce
podieľať sa na samospráve obce.
2) Právo hlasovať v miestnom referende má každý občan, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky
(oprávnený volič):
a) trvalý pobyt v obci Krivany (obyvateľ obce),
b) dovŕšenie 18 rokov veku života najneskôr v deň konania miestneho referenda,
c) vo výkone volebného práva mu nebránia zákonné prekážky.

Čl. 2
Orgány pre miestne referendum
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§3
Štatutárny orgán obce
Starosta obce:
- menuje zapisovateľa do komisie,
- riadi a organizuje všetky činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou miestneho
referenda,
- zabezpečuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení miestneho referenda,
- zabezpečuje vyhlásenie výsledkov hlasovania v miestnom referende.

§4
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo obce Krivany má výlučné právo:
- vyhlásiť miestne referendum v obci Krivany,
- zriadiť komisiu pre miestne referendum,
- zriadiť volebnú komisiu.
§5
Komisia pre miestne referendum
(ďalej aj ako „miestna komisia“ alebo „komisia“)
1) Komisiu pre miestne referendum dočasne zriaďuje obecné zastupiteľstvo.
2) Miestna komisia má najmenej päť členov a zapisovateľa, pričom každý poslanec môže
navrhnúť jedného člena komisie a jedného náhradníka. Ak bolo miestne referendum
vyhlásené na základe petície, jedného člena miestnej komisie môže navrhnúť aj petičný
výbor. Ak je počet navrhnutých členov miestnej komisie nižší ako päť, zvyšných členov
menuje starosta. Zapisovateľa z radov zamestnancov obecného úradu menuje starosta.
Zapisovateľ nie je členom komisie a zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti
komisie a pôsobí aj ako poradný hlas komisie.
3) Miestna komisia si na svojom prvom zasadnutí spomedzi seba vyžrebuje predsedu, ktorý
riadi jej činnosť.
4) Miestna komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov miestnej
komisie.
5) Prvé zasadnutie miestnej komisie zvolá starosta v lehote určenej v uznesení obecného
zastupiteľstva.
6) Miestna komisia:
a) dohliada na prípravu, organizáciu a priebeh miestneho referenda,
b) zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende za celú obec,
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c) vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch miestneho referenda,
d) doručí zápisnicu o výsledkoch miestneho referenda starostovi.

§6
Volebná komisia
1) Do volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana
a politické hnutie, ktoré majú zastúpenie v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov zriadenej obecným zastupiteľstvom. Oznámenie o
delegovaní člena a náhradníka sa doručí obecnému úradu v lehote uvedenej v uznesení o
vyhlásení referenda.
2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno
doručovať písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno
doručovať písomnosti,
Súčasťou oznámenia je aj telefonický a emailový kontakt týchto osôb, pokiaľ existuje.
3) Prvé zasadanie volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v uznesení o vyhlásení
referenda; zasadnutie zvoláva starosta obce. Na zasadnutí volebnej komisie sa určuje
predseda volebnej komisie hlasovaním členov volebnej komisie.
4) Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom ukončenia konania miestneho referenda.
5) Volebná komisia:
a) v deň konania miestneho referenda zabezpečuje správny priebeh hlasovania, dbá o
poriadok v referendovej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí,
b) zaznamenáva a dopisuje voličov v deň konania referenda do zoznamu voličov,
c) sčítava hlasy a informuje o výsledku hlasovania miestnu komisiu,
d) odovzdáva dokumenty súvisiace s hlasovaním do úschovy obecného úradu.

Čl. 3
Miestne referendum
Prvý oddiel
Príprava miestneho referenda
§6
Vyhlásenie miestneho referenda
1) Návrh na vyhlásenie miestneho referenda predloží štatutárny orgán obce alebo poslanci
obecného zastupiteľstva obce Krivany (minimálne traja).
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2) Referendum môže byť vyhlásené obecným zastupiteľstvom aj na základe petície občanov,
pričom sa postupuje pri výkone petičného práva podľa tohto všeobecne záväzného
nariadenia a podľa osobitného zákona1.
3) Obecné zastupiteľstvo obce Krivany vyhlási miestne referendum prijatím uznesenia
o vyhlásení miestneho referenda.
4) Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
a) dôvod vyhlásenia referenda,
b) jasné a zreteľné formulované otázky, ktoré majú byť obsahom referenda,
c) spôsob úpravy hlasovacieho lístka,
d) dátum konania miestneho referenda,
e) určenie miesta konania miestneho referenda,
f) územné vymedzenie okrsku na vykonanie referenda, ak sa referendum nebude konať na
celom území obce,
g) spôsob a lehotu delegovania členov do komisie pre miestne referendum a dátum jej
prvého zasadnutia,
h) spôsob oznámenia o vyhlásení miestneho referenda, ktorý je v obci obvyklý, okrem
obligatórneho spôsobu oznámenia o vyhlásení miestneho referenda,
i) spôsob oznámenia výsledkov miestneho referenda, ktorý je v obci obvyklý, okrem
obligatórneho spôsobu oznámenia o vyhlásení miestneho referenda,
j) dátum prijatia uznesenia.
5) Otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v miestnom referende musia byť
formulované jasne a zrozumiteľne, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“
alebo „nie“. Otázky nesmú byť navzájom podmienené.
6) Uznesenie o vyhlásení referenda sa uverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce do troch pracovných dní od jeho vyhlásenia.

§7
Hlasovací lístok
1) Na hlasovacom lístku sa uvedú slová „REFERENDUM OBCE KRIVANY“, deň konania
referenda a poučenie o spôsobe hlasovania.
2) Na hlasovacom lístku je uvedený návrh alebo návrhy vo forme otázky označenej
poradovým číslom. Pri každej otázke je uvedená odpoveď „áno“ a odpoveď „nie“.
3) Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky obce. Originál
hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov.
4) Vzor hlasovacieho lístku schvaľuje miestna komisia. Vyhotovenie a tlač hlasovacích lístkov
zabezpečuje obecný úrad.
1

Zákon č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve
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5) Obecný úrad zabezpečuje potrebný počet hlasovacích lístkov a ich doručenie miestnej
komisii v deň konania referenda najneskôr jednu hodinu pred začatím hlasovania.

§8
Informovanie voličov
Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému
voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia
uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície,
otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a
čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v
rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým.

§9
Volebná miestnosť
1) Pri vchode do volebnej miestnosti sa umiestňuje nápis „Miestne referendum“ a nápis
„Volebná miestnosť“.
2) Vo volebnej miestnosti sa na čelnú stenu umiestňuje štátna vlajka Slovenskej republiky.
3) Vo volebnej miestnosti alebo pred vchodom do volebnej miestnosti musia byť vystavené
hlasovacie lístky s označením „vzor“ a informácia pre voliča o spôsobe hlasovania.
4) Volebná miestnosť musí byť vybavená osobitnými priestormi a písacími potrebami pre
voličov na úpravu hlasovacích lístkov. Počet osobitných priestorov na úpravu hlasovacích
lístkov určuje obec s prihliadnutím na počet voličov vo volebnom okrsku.
5) Vo volebnej miestnosti musí byť volebná schránka, schránka na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, zoznam voličov a čisté tlačivá zoznamu
voličov na dopísanie voličov, dostatočný počet hlasovacích lístkov s odtlačkom úradnej
pečiatky mestskej časti a dostatočný počet tlačív zápisnice okrskovej komisie o priebehu a
výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
6) Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečuje obecný úrad.

Druhý oddiel
Konanie miestneho referenda
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§10
Základné ustanovenia
1) Referendum sa koná v jeden deň, spravidla v sobotu. Referendum sa koná v určený deň
od 07:00 hod. do 22:00 hod.
2) Pred začatím hlasovania skontroluje predseda miestnej komisie za prítomnosti členov
komisie, či je volebná miestnosť vybavená podľa § 9 a či sú volebná schránka, prenosná
volebná schránka a schránka na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov prázdne a zapečatí ich. Predseda okrskovej komisie vyhlási hlasovanie
za začaté, ak nezistí nedostatky vo vybavení volebnej miestnosti alebo po ich odstránení.

§11
Hlasovanie
1) Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Volič hlasuje osobne,
hlasovanie v zastúpení nie je prípustné. V prípade osôb s telesným postihnutím, ktorým je
znemožnené samostatné hlasovanie, môžu vykonať úpravu hlasovacieho lístka za sprievodu
oprávnenej osoby.
2) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym
preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje
uvedené o ňom v zozname voličov, ak ďalej nie je uvedené inak. Volebná komisia
zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok. Ak volič
nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. To platí
aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.
3) Voliča, ktorý sa v deň konania referenda dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa
miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu podľa osobitného predpisu, dopisuje okrsková
komisia do zoznamu voličov po predložení občianskeho preukazu. Okrsková komisia vydá
voličovi hlasovací lístok.
4) Po prevzatí hlasovacieho lístka a obálky vstupuje volič do osobitného priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích
lístkov, volebná komisia hlasovanie neumožní.
5) Oprávnený volič na hlasovacom lístku na otázku odpovedá „áno“ alebo odpovedá „nie“.
Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí uvedený spôsob
označovania odpovede pre každú z otázok samostatne. Oprávnený volič nie je povinný
odpovedať na všetky referendové otázky.
6) Po úprave hlasovacieho lístku vloží oprávnený volič hlasovací lístok do obálky, obálku
zalepí a vloží do hlasovacej schránky.
7) Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom
podľa tohto nariadenia, alebo ak hlasovací lístok nebol vložený do obálky s úradnou
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pečiatkou, alebo ak sa v takejto obálke nachádza viac ako jeden hlasovací lístok. Hlasovací
lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí, alebo ak je upravený iným ako
ustanoveným spôsobom, alebo nie je upravený vôbec.
8) Volič je povinný odložiť nepoužitý hlasovací lístok alebo nesprávne upravený hlasovací
lístok do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov; ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky
alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi volebnej komisie.
9) Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho
skončiť, môže volebná komisia posunúť začiatok hlasovania na neskoršiu hodinu alebo
predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania však nesmie byť týmto opatrením skrátený.
Ak je hlasovanie prerušené, zapečatí volebná komisia nepoužité hlasovacie lístky, obálky,
zoznam voličov a otvor na vkladanie hlasovacích lístkov na volebnej schránke a prenosnej
volebnej schránke. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda volebnej komisie za
prítomnosti členov komisie overuje neporušenosť pečatí. Okolnosti, ktoré znemožnili začať
hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, ako aj neporušenosť pečatí uvedie volebná
komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania v obci.
10) Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné, okrem členov volebnej komisie, jej
zapisovateľa, členov a zapisovateľa miestnej komisie, voličov, aj iné osoby, ktoré prejavili
záujem o pozorovanie priebehu referenda a sčítavania hlasov. Tieto osoby možno z volebnej
miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítavania hlasov alebo z
dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.
11) Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú vo volebnej
miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda volebnej komisie
vyhlási hlasovanie za skončené. Schránku na odloženie nepoužitých a nesprávne
upravených hlasovacích lístkov uloží na osobitné miesto tak, aby bola s nimi vylúčená
manipulácia.

§12
Zistenie a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda
1) Po skončení hlasovania dá predseda volebnej komisie zapečatiť nevydané hlasovacie lístky
a potom dá otvoriť volebnú schránku. Ak volebná komisia na žiadosť použila aj prenosnú
volebnú schránku, obsah schránok po ich otvorení zmieša.
2) Volebná komisia sčíta hlasovacie lístky a porovná ich počet so záznamami v zozname
voličov. Hlasovacie lístky, ktoré nemajú náležitosti podľa § 11 ods. 7 a § 12 ods. 3 volebná
komisia vylúči.
3) Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom, najmä ak nebola
zakrúžkovaná žiadna odpoveď alebo boli zakrúžkované všetky odpovede. Hlasovací lístok
však je platný, ak aspoň pri jednom návrhu bola zakrúžkovaná odpoveď „áno“ alebo
odpoveď „nie“, nie však obe odpovede súčasne; ak v prípade ďalšieho návrhu boli
zakrúžkované obe odpovede, na zakrúžkovanie týchto odpovedí sa neprihliada.
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4) O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje
volebná komisia.
5) Po vybratí hlasovacích lístkov z volebnej schránky volebná komisia vylúči neplatné
hlasovacie lístky a zistí počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ pre každý z návrhov.
Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

§ 13
Zápisnica volebnej komisie
1) Volebná komisia vyhotoví písomne zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo
volebnom okrsku v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo
volebnom okrsku podpisuje predseda a ostatní členovia volebnej komisie.
2) Volebná komisia môže zápisnicu podľa odseku 1 vyhotoviť v elektronickej forme určenej
obcou. Po vyhotovení zápisnice v elektronickej forme podpisuje dva rovnopisy vytlačenej
zápisnice predseda a ostatní členovia volebnej komisie. Následne elektronicky vyhotovenú
zápisnicu zašle a jeden rovnopis vytlačenej a podpísanej zápisnice doručí miestnej komisii.
3) V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b) počet oprávnených voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,
c) počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f) počet odpovedí „áno“ a počet odpovedí „nie“ ku každej referendovej otázke.
4) Predseda volebnej komisie po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu
a výsledku hlasovania odovzdá jeden rovnopis miestnej komisii, druhý rovnopis obecnému
úradu.
5) Volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a odovzdá
ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu.

§ 14
Zápisnica miestnej komisie
1) Miestna komisia zisťuje výsledky referenda na podklade zápisníc volebnej komisie
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch
uvedených v zápisnici, má právo vyžiadať si od volebnej komisie vysvetlivky a iné
informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s volebnou komisiou sama, inak požiada
volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní
členovia a zapisovatelia komisií, ako aj iné osoby, s prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas
miestna komisia.
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2) Miestna komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania
v miestnom referende v obci, ktorú podpíšu predseda, podpredseda, ostatní členovia
obecnej komisie a zapisovateľ. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
3) V zápisnici miestna komisia uvedie:
a) celkový počet okrskov a počet volebných komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania v obci,
b) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie,
c) celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných
neplatných hlasovacích lístkov,
f) celkový počet odpovedí „áno“ a celkový počet odpovedí „nie“ ku každej referendovej
otázke,
g) informáciu, že ide o miestne referendum so záväzným odporúčaním, ak ide o takéto
referendum.
4) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende
odovzdá predseda miestnej komisie jeden rovnopis zápisnice a celú dokumentáciu o
činnosti miestnej komisie bez zbytočného odkladu do úschovy obecnému úradu. Druhý
rovnopis zápisnice doručí obecnému zastupiteľstvu na zasadnutí podľa § 15.

§ 15
Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda
1) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica
oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov
účastníkov miestneho referenda.
2) Pre vyhlásenie výsledkov referenda zvolá starosta obce mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo v lehote do 3 dní odo dňa doručenia zápisnice
o výsledku miestneho referenda.
3) Vyhlásenie výsledkov referenda miestnym zastupiteľstvom v lehote ustanovenej osobitným
predpisom2 musí obsahovať:
a) deň konania referenda,
b) počet voličov zapísaných v zoznamoch voličoch,
c) počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d) počet voličov, ktorí na návrh odpovedali „áno“,
e) počet voličov, ktorí na návrh odpovedali „nie“,
f) konštatovanie, ktorý návrh bol v referende prijatý.
4) Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do 3 dní od doručenia
zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.

2

§ 11a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.
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Čl. 4
Záverečné ustanovenia
§ 16
Zabezpečenie miestneho referenda
1) Materiálne a finančné prostriedky potrebné na činnosť komisií, na organizačnú a technickú
prípravu miestneho referenda a jeho vykonanie zabezpečuje obecný úrad.
2) Výška odmeny za výkon funkcie člena komisie pre referendum a zapisovateľa komisie pre
referendum na deň konania miestneho referenda sa ustanovuje ako násobok sumy, ktorá
pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom
sa miestne referendum koná takto:
a) člen volebnej komisie 1,2 násobok,
b) predseda a zapisovateľ volebnej komisie 1,2 násobok zvýšený o 20 %,
c) člen miestnej komisie 1,5 násobok,
d) predseda a zapisovateľ miestnej komisie 1,5 násobok zvýšený o 20 %.
§ 17
Platnosť a účinnosť miestneho referenda
1) Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Krivany dňa 12.05.2022
uznesením č. 320/2022.
2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom
v Krivanoch a účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli obce.

Ján Šejirman
starosta obce

VZN 01/2022

11

OBEC

KRIVANY

Obecný úrad, Záhradná 46, 082 71 Krivany
___________________________________________________________________________
Dôvodová správa
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ustanovení § 11a upravuje základné podmienky
hlasovania občanov. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Krivany č. 1/2022, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda vychádza z potreby upresnenia
spôsobu vykonania miestneho referenda na základe listu Okresnej prokuratúry Prešov
a obligatórnosti podľa ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 4. zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 určuje zodpovedné orgány a upravuje spôsob
prípravy a samotné konanie miestneho referenda. Má za cieľ pôsobiť ako návod na organizáciu
miestneho referenda od jeho vyhlásenia cez organizačné zabezpečenie, samotné hlasovanie,
vyhodnotenie hlasovania až po vyhlásenie výsledku a splnenie nárokov osôb, ktoré sa na jeho
organizácii podieľali.
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